
Co to jest VenoRepair®?
VenoRepair® jest innowacyjnym rozwiązaniem na pajączki naczyniowe 
na nogach. Przynosi ulgę dla ciężkich, zmęczonych nóg i jednocześnie 
zmniejsza widoczność nieestetycznych naczynek krwionośnych 
(teleangiektazji). VenoRepair® przeznaczony jest do codziennego 
stosowania.

Jak działa VenoRepair®? 
VenoRepair® na pajączki naczyniowe jest połączeniem składników 
aktywnych o działaniu zmniejszającym widoczność nieestetycznych 
naczynek na nogach (teleangiektazji), korzystnie wpływających 
na naczynia krwionośne i poprawę mikrokrążenia. Specjalna kulka 
masująca zapewnia natychmiastowy efekt chłodzący i zmniejsza 
dyskomfort. VenoRepair® przywraca uczucie lekkości i przynosi ulgę 
zmęczonym nogom. 

Co to są pajączki naczyniowe (teleangiektazje)? 
Pajączki naczyniowe tworzą się na skutek poszerzenia drobnych 
naczyń krwionośnych. Powstają płytko pod skórą i dlatego są 
bardziej widoczne. Pajączki naczyniowe charakteryzują się głównie 
występowaniem czerwonych, fioletowych i sinoniebieskich drobnych 
naczyń krwionośnych, o kształcie przypominającym gałęzie drzew lub 
pajęczą sieć o krótkich, poszarpanych liniach. Na ogół pojawiają się 
na twarzy, nogach i mogą pokrywać niewielki albo duży obszar skóry.

Co jest przyczyną pajączków naczyniowych?
Naczynka te powstają, kiedy zastawki uniemożliwiające wsteczny 
przepływ krwi zostają uszkodzone i pozwalają na  cofanie się krwi w 
żyłach. Powoduje to gromadzenie krwi i wzrost ciśnienia w żyłach, co 
osłabia ścianki naczyń krwionośnych.

Jakie czynniki zwiększają ryzyko wystąpienia pajączków
naczyniowych? 
• Wiek – z upływem lat zastawki żylne mogą osłabiać się i nie być 

sprawne tak jak w młodym wieku.
• Predyspozycje genetyczne – dotyczy to zwykle osób, u których w 

rodzinie występuje niewydolność żylna.
• Zmiany hormonalne – pajączki naczyniowe pojawiają się na ogół 

w okresach zmian hormonalnych, takich jak: dojrzewanie, ciąża i 
menopauza.

• Otyłość – nadmierna masa ciała powoduje dodatkowy ucisk na 
żyły.

• Praca wymagająca długotrwałego stania lub siedzenia. 
• Siedzenie z podkurczonymi lub skrzyżowanymi nogami.
• Ekspozycja na słońce.

Sposób użycia VenoRepair®: 
1.  Aktywacja: dokładnie wstrząsnąć przed użyciem. Zdjąć nasadkę i 

aktywować naciskając palcem metalową kulkę przez 1-2 sekundy, 
do momentu pojawienia się piany.

2.  Stosowanie: przyłożyć schłodzoną, metalową kulkę masującą do 
skóry nogi i masować kolistymi ruchami. Delikatnie wmasować 
chłodną pianę w skórę na obszarze, na którym występują pajączki 
naczyniowe. Masować przez 2-5 minut.

3.  W przypadku ocieplenia się kulki  masującej lub  wchłonięcia 
pianki w skórę, ponownie uruchomić aplikator, naciskając kulkę 
przez 1-2 sekundy.

4.  Powtarzać stosowanie 1-2 razy dziennie lub w razie potrzeby 
łagodzenia objawów dyskomfortu. Zaleca się stosowanie 
VenoRepair® przez co najmniej 30 dni.

5.  Oczyścić kulkę masującą ciepłą wodą, osuszyć papierem 
toaletowym i nałożyć nasadkę.

6.  Regularne stosowanie  zwiększa skuteczność.
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VenoRepair®, kosmetyk. Skład (INCI)
Dimethyl Ether, Aqua, Glycerin, Betaine, Chlorella Vulgaris Extract, Palmaria 
Palmata Extract, Propylene Glycol, Chamomilla Recutita Flower Extract, 
Lavandula Angustifolia Flower/Leaf/Stem Extract, Chlorphenesin, Laureth-9, 
Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Coco-Glucoside Tartrate, Phenoxyethanol, 
Polyglyceryl-10 Laurate, Ethylhexylglycerin, Panthenol, Allantoin, Citric Acid, 
Sodium Hydroxide, Xanthan Gum,  Methylparaben, Linalool.

Zawartość
50 ml e

Ostrzeżenia
Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed światłem słonecznym i 
nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50˚C. Nie 
przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie rozpylać nad 
otwartym ogniem ani rozgrzanymi materiałami. Przechowywać z dala 
od źródeł  zapłonu. Nie palić. Przechowywać w miejscu niedostępnym 
i niewidocznym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami i uszkodzoną 
skórą. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie stosować w 
przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu 
VenoRepair®. W razie wystąpienia podrażnienia przerwać stosowanie 
preparatu VenoRepair®. W przypadku cukrzycy, ciąży, karmienia 
piersią lub problemów z krążeniem przed zastosowaniem preparatu 
skonsultować się z lekarzem.

Więcej informacji na stronie internetowej www.venorepair.pl

Producent: Wyłączny dystrybutor na Polskę: 
Trimb Healthcare Vitamed
Rijnsburgstraat 9-11 Ul. Ostrowskiego 24
1059 Amsterdam 97-213 Smardzewice
Holadnia www.vitamed.pl
   www.vitamedlive.pl Wyprodukowano  
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NA PAJĄCZKI NACZYNIOWE

• Zmniejsza widoczność nieestetycznych  
pajączków naczyniowych (teleangiektazji)

• Zapewnia natychmiastowy efekt chłodzący
• Przynosi ulgę dla ciężkich i zmęczonych nóg
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